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Amendement  1 

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

Situatie in Egypte 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging O bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 O bis. overwegende dat de Verenigde 

Staten in juni 2014 aan Egypte militaire 

steun hebben verleend ter hoogte van 

575 miljoen dollar, maar dat deze steun 

sinds de militaire machtsgreep tegen 

Morsi is bevroren; overwegende dat de 

EU in december 2014 een nieuw 

handelsakkoord heeft voorgesteld voor de 

landen in het Midden-Oosten en Noord-

Afrika (MENA-landen), waaronder 

Egypte; 

Or. en 
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Amendement  2 

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

Situatie in Egypte 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. herhaalt zijn afkeuring van de 

militaire staatsgreep en de grove 

onderdrukking door het Egyptische leger; 

betreurt ten zeerste de doden en de 

gewonden en vernielingen in Caïro en 

andere delen van Egypte; herhaalt dat de 

leiders en generaals van het Egyptische 

leger geen uitkomst kunnen bieden voor 

de verwezenlijking van de rechtmatige 

eisen van het Egyptische volk, aangezien 

de legerleiding sterke economische 

posities in Egypte in handen heeft en 

andere economische en politieke belangen 

vertegenwoordigt dan die van de 

werknemers, armen en jongeren, die 

sociale rechtvaardigheid en een 

verbetering van hun leefomstandigheden 

eisen; 

Or. en 
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Amendement  3 

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

Situatie in Egypte 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. beklemtoont dat het Egyptische volk 

zijn toekomst stevig in eigen hand moet 

nemen, zonder inmenging van buitenaf; is 

gekant tegen elke inmenging van 

buitenaf, met name door de VS, Israël of 

Saudi-Arabië; betreurt het dat de EU en 

een aantal regeringen van de lidstaten 

met name het regime van Hosni Mubarak 

tientallen jaren hebben gesteund; 

herhaalt dat de economische, politieke, 

sociale, culturele en alle andere 

betrekkingen tussen de EU en de landen 

van het Europees nabuurschapsbeleid 

gestoeld moeten zijn op gelijke 

behandeling, niet-inmenging, solidariteit, 

dialoog en respect voor verschillen en de 

specifieke kenmerken van de diverse 

landen; 

Or. en 



 

AM\1046075NL.doc  PE545.692v01-00 }  

 PE547.442v01-00 }  

 PE547.445v01-00 }  

 PE547.447v01-00 }  

 PE547.449v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

14.1.2015  B8-0012/2015 }  

 B8-0019/2015 }  

 B8-0022/2015 }  

 B8-0024/2015 }  

 B8-0026/2015 } RC1/Am. 4 

Amendement  4 

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

Situatie in Egypte 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

 11 bis. herhaalt zijn oproep aan de 

Egyptische autoriteiten om de 

grensovergang bij Rafah met spoed weer 

te openen, teneinde het lijden van het 

Palestijnse volk te verzachten dat is 

verergerd door het meest recente bloedbad 

dat het Israëlische leger heeft aangericht; 

Or. en 

 

 


